ACTA Nº 4 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE L’ALBIOL EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2014

A la Sala Joan de Martorell de les oficines municipals a les Masies Catalanes de la vila de
l'Albiol , essent les 18:30 hores del dia 7 d’octubre de 2014, a la Sala Joan de Martorell de
les oficines municipals a les Masies Catalanes, es reuneixen els regidors JOSEP
GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JOAN FRANCESC GONZALEZ
MOYA, DIDAC RODRÍGUEZ GRAS, IGNASI BATLLE CARAVACA i ISABEL
GONZALEZ CONTERO sota la presidència del Sr. Alcalde ANDREU CARRASCO
SARDÀ, per tal de celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació, assistits per la
sotasignat Secretària - Interventora, NEUS BOVÉ BAIGET. Vist que s'ha obtingut el
quòrum d'un terç del nombre legal de membres que componen la Corporació, el Sr.
President obre l'acte i s’entra a conèixer dels afers inclosos en l'ordre del dia.
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte de l’esborrany de les actes del Ple de la corporació celebrats l’ 1 de juliol
de 2014 i el 29 de setembre de 2014, l’esborrany de les quals han estat lliurades als senyors
regidors amb anterioritat a la convocatòria de la sessió. L’Alcalde pregunta als regidors si
desitgen realitzar alguna correcció en la redacció de la mateixa.
No realitzant-se cap intervenció l’Alcalde sotmet a votació dels assistents l’esborrany de
les actes esmentades, restant aprovades per unanimitat, amb els vots a favor dels Srs.
ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA
ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS,
IGNASI BATLLE CARAVACA i ISABEL GONZALEZ CONTERO

2. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
Per part del Secretari es dóna compte dels decrets i resolucions que s’han realitzat des
del passat plenari fins a la data i que concretament es corresponen als números
compresos entre el 19/2014 i el 26/2014, ambdós inclusius, els quals fan referència a:
Núm. 19.- Sol·licitar al Departament de Governació compensació econòmica pel sou
del regidor J. Golorons
Núm. 20.- Proposta de resolució de cessament i la paralització immediata de l’activitat
que es desenvolupa a l’espai exterior de Villa Urrutia, concessió audiència a l’interessat
Núm. 21.- Canvi de titular d’un rebut de taxa d’escombraries
Núm. 22.- Autoritzar prova esportiva 2a marxa BTT Castellvell del Camp no
competitiva
Núm. 23.- Autoritzar prova esportiva 3a marxa cicloturista Eutiches Muntanyes de
Prades no competitiva
Plaça Sant Miquel,5 Telèfon 977846160

43479 - L’ALBIOL ajuntament@albiol.cat

Núm. 24.- Concessió pròrroga per netejar parcel·la
Núm. 25.- Autoritzant prova esportiva XI Marxa BTT Vall del Glorieta no competitiva
Núm. 26.- Ordenant el cessament i la paralització immediata de l’activitat que es
desenvolupa a l’espai exterior de Villa Urrutia
Els corporatius en resten assabentats

3.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ A QUÈ FA
REFERÈNCIA LA LLEI 15/2012, DE 5 DE JULIOL, REFERENT AL SEGON TRIMESTRE DEL
2014
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, la Secretària-Interventora
dona compte als assistents del següent acord:

INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte
informe al que es refereix l’article 5.4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en
les operacions comercials.
ANTECEDENTS
D’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, la Intervenció amb caràcter trimestral ha d’elaborar un informe per al Ple
on hi ha de relacionar totes aquelles factures que faci més de tres mesos que estiguin
registrades en el registre de factures de l’entitat i sobre les quals encara no s’hagi
reconegut l’obligació.
La Intervenció té l’obligació de requerir mensualment als òrgans gestors o unitats
responsables de la comptabilitat la justificació de perquè no s’ha procedit a reconèixer
les obligacions de les factures que fa més d’un mes que es van registrar.
A l’informe que la Intervenció ha de trametre al Ple hi incorporarà, si s’escau, les
justificacions trameses pels òrgans gestors o responsables de la comptabilitat del no
reconeixement de determinades obligacions.

INFORME
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Tal com estableix l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, no s’ha deixat de reconèixer cap obligació dins dels terminis establerts a
l’efecte.

INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte
informe al que es refereix l’article 4.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en
les operacions comercials. TERMINIS DE PAGAMENT.

ANTECEDENTS
D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, “Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que
se esté incumpliendo el plazo”.
L’informe d’Intervenció relatiu als incompliments del termini de pagament, fixat en 30
dies, corresponent al segon trimestre de 2014.
INFORME
Tal com estableix l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’incompleix el termini són les següents:
TRIMESTRE

ANY

QUANTIA € a final trimestre NOMBRE

SEGON

2014

0

0

S’ajunta al present informe la relació detallada de totes les obligacions que
incompleixen els terminis de pagament establerts en 30 dies per l’any 2013 i 2014.

PROPOSTA D’ACORDS
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ÚNIC.- Assabentar-se dels Informes de Tresoreria/Intervenció a què fa referència la Llei
15/2010, de 5 de juliol, referents al segon trimestre de 2014.

Els corporatius en resten assabentats.
4 .- PROPOSTA D’ACORD D’IMPOSICIÓ, ORDENACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2014
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia abans que la
Regidora d’Hisenda expliqui la proposta de les ordenances fiscals pel proper exercici
2015, diu que el que l’equip de govern ha fet durant aquesta legislatura no es altra cosa
que complir estrictament amb l’objectiu de gestionar el nostre municipi amb el menor
cost possible i amb un equilibri pressupostari exigent.
Les ordenances fiscals són una de les fonts d’ingressos del nostre municipi, que té una
gran incidència en els pressupostos anuals del nostre Ajuntament.
Sempre hem gestionat els recursos amb rigor, seriositat, i sempre pensant amb els
nostres conciutadans per aconseguir una bona qualitat de vida, amb els impostos el més
baixos possible.
En definitiva, gestionar el nostre poble amb el menor cost possible per al ciutadà; però
també amb equilibri pressupostari. Les ordenances fiscals per a l’exercici 2015 tornaran
a ser realistes.
A l’hora de confeccionar les ordenances fiscals, i atès que l’IPC interanual es pròxim a
zero, es proposa que les noves ordenances solament s’incrementin puntualment. Seran
unes ordenances de continuïtat.
En els impostos:
Es proposa reduir per segon any consecutiu l’IBI urbà, amb un nou 5% de baixada.
Es proposa amb aquesta baixada de l’IBI, sumada al 5% que es va baixar l’any passat,
arribar a una reducció del 10% en dos anys, reduint així la pressió fiscals als ciutadans.
Es proposa modificar l’impost sobre construccions. Els detalls de la proposta els
explicarà la regidora d’hisenda.
En les taxes:
-

Subministrament d’aigua:

Es proposa augmentar un 1,3% fixat per la Generalitat (Departament d’Empresa i
Ocupació)
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Es proposa modificar el redactat d’aquesta ordenança incorporant nous conceptes que
explicarà la regidora d’hisenda.
-

Taxes per expedició de documents

Es proposa incorporar nous conceptes
-

Taxes d’escombraries

Es proposa incrementar la taxa d’escombraries als restaurants. La resta de taxes es
proposa que no s’incrementi
-

Es proposa modificar el redactat de l’ordenança núm. 15, afegint una bonificació per
aquelles persones que vulguin realitzar activitats d’autoocupació.

-

Es proposa una altra regulació de l’ordenança núm. 17, que regula la utilització
d’espais municipals

Finalment, es proposar anul·lar dues ordenances que no són aplicables actualment. Fins
aquí a grans trets les propostes de les ordenances fiscals per a l’any 2015
Amb aquesta proposta garantim el funcionament de l’administració i els serveis
indispensables a la ciutadania, com poden ser els manteniments de la infraestructura, la
recollida de brossa, el servei d’aigua, la mini-deixalleria, i d’altres que diàriament fem
servir tots nosaltres.
Avui, doncs, l’equip de govern proposarà al Plenari l’aprovació d’aquestes ordenances,
que són el preludi dels pressupostos.
Finalment, i abans de passar la paraula a la Sra. Pareja, Regidora D’Hisenda vull també
afegir que l’impost de l’IBI, tal com es va fer ja aquest any, es fraccionarà, altra vegada,
en tres vegades, per fer que totes les famílies puguin assolir el pagament en les millors
condicions.
Seguidament es realitza la proposa d’acord, i es cedeix la paraula a la Sra. Anna Pareja
la qual ens donarà el detall de les ordenances fiscals per aquest any 2015.

ANTECEDENTS
A proposta de la Regidoria d’Hisenda, s’ha procedit a elaborar la proposta modificació
de les ordenances fiscals per a l’exercici 2015
Atès que l’IPC del darrer any és pròxim a zero es proposa no incrementar les
ordenances fiscals per a l’exercici 2015, únicament es proposa realitzar unes
modificacions puntuals, algunes de les quals van destinades a reduir l’import a pagar
pels ciutadans de l’Albiol.
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Les modificacions de les ordenances, en detall, són les següents:
I.-

REGULADORES D’IMPOSTOS

1.- IBI d’urbana: S’acorda rebaixar per segon any consecutiu el tipus de l’ibi urbà un
5%, passant d’un tipus total del 0,65 % al tipus total de 0,6175%.

4.- ICO.
Article 5.3.a) El pressupost mínim en el càlcul de la liquidació serà de: es proposa
passar dels 600 € actuals a 900 €
Amb aquesta modificació l’import mínim a pagar en concepte d’impost sobre
construccions + la taxa corresponent passa a ser de 36,18 euros.

II.-

REGULADORES DE TAXES

5.- Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
Es recull l’1,3% d’increment en les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua
aprovat mitjançant l’edicte de 4-3-2014 sobre l’actualització de l’increment mitjà de les
tarifes dels serveis de subministrament d’aigua a poblacions per a l’any 2014.
Article 2.- Fet imposable.
Consisteix en la distribució d’aigua i altres proveïments públics incloent-hi els drets de
connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.
Les persones físiques o jurídiques que resultin beneficiades o afectades pel servei
domiciliari d’aigua potable sota cap pretext no podran emprar l’aigua per altres usos
per als quals hagi estat concedida, així com tampoc no podran vendre-la.

Article 6. Quota tributària
Aquestes tarifes de l’Ordenança reguladora de la taxa de subministrament d’aigua,
estan sotmeses a les actualitzacions de l’increment mitjà de les tarifes dels serveis de
subministrament d’aigua del departament d’empresa i ocupació, que es mantindran
vigents fins la propera revisió.
 Quota tributària de la taxa al poble de l’Albiol.
TARIFA (preus màxims,sense IVA):
Tarifes de subministrament:
Concepte: m3/abonat/trimestre, euros
Ús domèstic:
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Quota servei
27,78 euros
3
Mínim fins a 18 m ................... 0,62 euros
de 19 a 36 m3 .......................... 1,37 euros
de 37 a 72 m3 .......................... 1,72 euros
excés de 72 m3 ........................ 2,55 euros
Ús industrial:
Quota servei .......................... 19,99 euros
Mínim fins a 12m3.................. 1,10 euros
Excés de 12m3 ........................ 1,10 euros
Conservació de comptadors i escomeses: 3,23 euros/abonat/trimestre
Tarifa segona. Connexió a la xarxa pública d'aigua potable
Comptador .......................................................................................... 96,50 €
Per drets municipals per a la connexió a la xarxa pública ................ 350 euros
 Quota tributària de la taxa a les Masies Catalanes.
TARIFA (preus màxims sense IVA)
Tarifes de subministrament:
Concepte: m3/abonat/mes, euros
- Ús domèstic:
Quota servei ............................ 6,66 euros
Mínim fins a 6m3 ..................... 0,79 euros
1r tram de 7 a 12m3 ................. 0,81 euros
2n tram més de 12 m3 ............. 1,75 euros
- Ús indústrial:
Quota servei ................................
Mínim fins a 6m3 .........................
1r tram de 7 a 12m3 ....................
2n tram més de 12m3 ..................

6,66 euros
0,99 euros
1,04 euros
1,90 euros

Conservació de comptadors i escomeses: 1,10 euros/abonat/mes
Tarifa segona. Connexió ala xarxa pública d’aigua potable
Comptador .......................................................................................... 96,50
Per drets municipals per a la connexió a la xarxa pública ................ 350 euros
Per als dos àmbits:
ALTES

COMPTADOR DE 13 MM:
passa de 131,90 a 96,50 €

96,50 €

TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR
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63 €

12,02 €

FIANÇA INST.CATALÀ SOL
DRETS MUNICIPALS PER A LA CONNEXIÓ A LA
XARXA D'AIGUA : passa de 791,47 a 350 €.

350 €

6.- Taxa sobre administració de documents que expedeixin o entenguin
l’administració o les autoritats municipals, a instància de part
Article 8
-Per sol·licitud de llicencia d’obertura d’establiment o inici d’activitat o pròrroga o canvis de
titularitat:
*Per la tramitació de l’expedient d’activitats innòcues o expedients de canvis de titularitat
d’activitats innòcues: 92,79€
S’afegeix “per canvis de titularitat d’activitats innòcues”

11.-

Taxa d’escombraries.

Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els
habitatges, i els locals o solars situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en
què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí,
d'arrendatari o, fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes
sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
S’afegeix “o solars”

Article 5è.
Epígraf segon. Hotels, Restaurants, Bars i altres
establiments de restauració: es proposa passar de 3.368, 30
€/any a 3.418 €/any

15.- Es proposa modificar el text que regula l’ordenança núm. 15, atesos els canvis
legislatius, la qual passarà a tenir el següent redactat:
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15.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la intervenció integral de
l’administració municipal en els activitats i instal·lacions
DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1r.

1.- D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses en la tramitació de llicències, comunicacions prèvies i controls
posteriors a l’inici de les activitats.
2.- Aquesta taxa es regirà per aquesta Ordenança fiscal, segons s’escaigui, per la Llei
20/2009 de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats
(LPCAA), o el Reial Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR), i per la restant normativa
aplicable.
CAPÍTOL I
RELACIÓ JURÍDICA-TRIBUTÀRIA
Article 2n.- Fet imposable
Constitueixen el fet imposable:
1.- L'actuació municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si els
establiments i les activitats econòmiques compleixen les condicions exigides en el següent
marc normatiu:
- Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives (LEPAR).
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives (REPAR).
Decret 50/2005 pel qual desplega la llei 4/2004 i modifica el decret 220/2001 de gestió
de les dejeccions ramaderes.
- Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Les Ordenances municipals que siguin d’aplicació.
- Qualsevol altra normativa sectorial que desenvolupi, modifiqui o afecti a les anteriors,
o que sigui d’aplicació en aquesta matèria.
2.- L'activitat municipal d'inspecció de les instal·lacions i activitats efectuada a instància
particular, previstes a la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats.
Article 3r. Acreditament
1.- La taxa s'acredita i, per tant, neix l'obligació de contribuir en el moment d'iniciar-se
l'actuació municipal o la prestació de serveis, que constitueixen el fet imposable. A aquest
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efecte, aquesta actuació es considera iniciada en la data de presentació de la sol·licitud i no es
tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2.- Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectarà ni la denegació, ni la caducitat
de l’autorització, ni la renúncia d'aquesta un cop hagi estat concedida.
3- El desistiment o la renúncia donaran lloc a la devolució del 60% de la taxa en el supòsit que
es sol·liciti de forma expressa en el termini d'un mes comptat des de la data de la sol·licitud i
sempre que no s'hagi dictat resolució.
Article 4t.- Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'art. 35.4 General Tributària que sol·licitin o que
resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals.
Article 5è.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits
i amb l'abast que assenyala l'art. 43 de la Llei general tributària.
CAPÍTOL II
TARIFES
Article 6è.- Quota tributària
Les tarifes de la present taxa es troben recollides a l’annex núm. 1.
Article 7è.- Locals de temporada
Les autoritzacions ambientals de locals de negoci per temporada, tributaran el 50% del que els
hauria correspost, sempre que la durada de la temporada no superi els sis mesos dins l'any
natural.
Article 8è.- Modificació de l’activitat
La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada en els locals o establiments acreditarà el
50 % de la taxa que li correspondria per primera instal·lació (considerant en el càlcul, si escau,
l’ampliació de superfície o número de places) sempre i quan la variació no impliqui un canvi de
d’annex (procediment administratiu aplicable). Les modificacions que no altera la superfície
construïda u ocupada per l’activitat o que no requereixen d’una llicència urbanística meriten
una taxa de 463,95 €.
Article 9è.- Trasllats i traspàs de locals
1.- Els trasllats de locals tributaran les mateixes tarifes que els establiments de primera
instal·lació.
2.- Els canvis de titularitat, cessions o traspassos de negoci tributaran les mateixes tarifes que
els establiments de primera instal·lació, sempre que per als esmentats canvis s'exigeixi llicència
urbanística.
Article 10è.- Inspeccions
Les inspeccions realitzades pels tècnics municipals amb motiu de comprovar que les
instal·lacions s’ajusten a la documentació tècnica presentada previstes a la Llei 20/2009, la
Llei 11/2009 i el reglament que el desenvolupa i les efectuades a instància de particular;
acreditaran una taxa de:
1.- Primera visita: el 10% de la taxa de tramitació ja satisfeta, amb un mínim de 123,72 €.
2.- Segona visita: el 20% de la taxa de tramitació ja satisfeta, amb un mínim de 185,58 €.
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CAPÍTOL III
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Secció Primera - Exempcions
Article 11è.- Exempció general
Estaran exempts del pagament de la taxa corresponent al règim d’intervenció ambiental, però
no d’obligació de proveir-se de l’autorització ambiental que correspongui:
1.- Els Consorcis en els quals figuri l'Ajuntament , amb motiu dels actes relacionats amb els
serveis públics de comunicacions que explotin directament, i per aquells que interessin
immediatament la seguretat i la defensa nacional.
Article 12è.- Exempció d'activitats
Estaran exempts del pagament de la taxa, però no de l'obligació de proveir-se de l’autorització
ambiental corresponent:
1.- Els trasllats motivats per una situació eventual d'emergència per causa d'obres als locals,
sempre que aquestes tinguin l’autorització ambiental corresponent.
Aquesta exempció serà extensiva a la reobertura del local primitiu un cop reparat o
reconstruït, sempre i quan aquest mantingui la mateixa superfície o que no l'excedeixi en un
10%, i que s'hi exerceixi la mateixa activitat.
2.- Els trasllats determinats per enderrocaments forçosos, esfondraments, incendis,
inundacions i els que es realitzin en compliment d'ordres i disposicions oficials.
Aquesta exempció serà extensiva al local primitiu un cop reparat o reconstruït, o bé a un nou
local que el substitueixi, sempre i quan el seu titular ni hagi rebut cap local objecte de
reobertura mantingui la mateixa superfície o que no l'excedeixi en un 10%, i que s'hi exerceixi
la mateixa activitat.
3.- La variació de denominació de les societats mercantils.
4.- Les successions o transmissions de les activitats entre cònjuges o entre pares i fills.
Secció Segona - Bonificacions
Article 13è.- Bonificacions

1.– S’estableix una bonificació del 20% de les tarifes d’aquesta taxa per totes les
activitats innòcues, a partir de l’1 de gener de 2015.
2.- S’estableix una bonificació del 20% de totes les tarifes d’aquesta taxa per a les noves
activitats d’autoocupació, amb un límit de 2.000,00 €, amb independència de la seva
classificació en els annexos, a partir de l’1 de gener de 2015.
CAPÍTOL IV
NORMES DE GESTIÓ
Article 14è.
1.- El subjecte passiu ha de practicar l'autoliquidació i presentar-la juntament amb la sol·licitud
d’autorització ambiental o de la prestació del servei.
2.- L'autoliquidació es practicarà d'acord amb el quadre de tarifes del capítol 2n. En cas que el
subjecte passiu es trobi exempt del pagament, presentarà una declaració amb els justificants
que acreditin l'exempció sol·licitada.
3.- Tant l'autoliquidació com, si escau, la declaració, s'han de formalitzar en l'imprès oficial.
Article 15è.
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1.- L'Ajuntament fa reserva especial de la facultat que li atorguen les lleis i els reglaments
vigents de denegar o retirar les autoritzacions ambientals d'aquells establiments comercials o
industrials que no tinguin les condicions que exigeixen la llei i les ordenances municipals
vigents.
2.- Per tant, el document oficial de pagament de la taxa no prejutja ni altera l'aplicació i
efectivitat de les normes expressades.

CAPÍTOL V
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 16è.
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions que
corresponguin en cada cas, s'aplicarà el que regula la Llei general tributària i les disposicions
que les complementen i les desenvolupen.

Disposició final
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple de la Corporació de l’Albiol el dia 7 d’octubre de 2014
serà aplicable a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
mantindrà la seva vigència mentre no se n'aprovi la modificació o derogació expressa.

ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA TAXA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS
ELEMENTS
D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA
ACORDATS
PER
L’AJUNTAMENT. TARIFACIÓ.
1.- AUTORITZACIONS AMBIENTALS
1.- Les activitats recollides en l’Annex I de la Llei 20/2009 per superfície construïda, o per
superfície total ocupada per l'activitat si es desenvolupen a l'aire lliure, en m2:
Superfície

€

S<= 300

1.649,60

300< S<= 700

2.165,10

700< S<= 1500

4.639,50

1500<S<=3000

7.526,30

3000<S<4500

24.744,00

Per cada 2000 m2 o fracció que excedeixi de 4500 m2 : 1031,00 €.
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Excepte:
1.1.-Activitats agroindustrials i ramaderes: 2989,9 €.
1.2.- Estacions de servei o unitats de subministrament de carburant, segons capacitat total
dels dipòsits, per litre
0,52 €

2.- LLICÈNCIES AMBIENTALS
2.1- Les activitats considerades en el règim de llicències ambientals recollides a l’annex II de la
Llei 20/2009 per superfície construïda, o per la superfície ocupada si es desenvolupen a l'aire
lliure, en m2:
Superfície

€

S<= 300

1.494,95

300< S<= 700

2.062,00

700< S<= 1500

4.330,20

1500<S<=3000

7.217,00

3000<S<4500

21.651,00

Per cada 2000 m2 o fracció que excedeixi de 4500 m2 : 1031,00 €.
Excepte:
2.2.- Activitats agroindustrials i ramaderes: 2989,9 €.
2.3.- Estacions de servei o unitats de subministrament de carburant, segons capacitat total
dels dipòsits, per litre.
0,52 €/l

3.- ACTIVITATS RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS
Les activitats recreatives i espectacles públics regulades per la per la llei 20/2009 i la Llei
11/2009, de 6 de juliol, i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, tributaran per superfície ocupada
per l’activitat, en m2:
3.1.- Bars musicals, discoteques, sales de festes o de ball, karaokes, restaurants musicals, sales
de festes amb espectacle, discoteques de joventut i activitats de naturalesa sexual:

Sup.

€

S<= 200

2.165,10

200< S<= 500

4.330,20

500< S<= 1000

10.825,50

S> 1000

21.651,00
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3.2.- Salons recreatius i esportius, cinemes, teatres, restaurants, cafès, bars i similars per la
superfície ocupada per l'activitat, en m2:

Sup.

€

S <= 100

670,15

100< S<= 200

979,45

200< S<= 500

2.268,20

500< S<= 1000

3.299,20

1000< S<=2000

5.258,10

S> 2000

6.649,95

3.3.- Tramitació de llicències per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari segons D. 112/2010:
- Quota fixa per espectacle o activitat: 1.000,00 €
- Quota fica per espectacle o activitat organitzat per entitats o associacions inscrites al
registre municipal d’entitats: 100,00 €

4.- COMUNICACIONS AMBIENTALS
4.1.-Les activitats considerades en el règim de comunicació per la Llei 20/2009 tributaran per
superfície construïda, o per la superfície ocupada per l'activitat si es desenvolupa a l'aire lliure,
en m2:
Superfície

€

S<= 300

1.288,75

300< S<= 700

1.958,90

700< S<= 1500

3.866,25

1500<S<=3000

6.443,75

3000<S<4500

19.331,25

Per cada 2000 m2 o fracció que excedeixi de 4500 m2 : 1031,00 €.
Excepte:
4.2.- Activitats agroindustrials i ramaderes: 1.237,20 €.
4.3.- Aparcaments amb una superfície superior a 100’00 m2, segons el número de places, n.
Núm. places
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15 < n <= 30

670,15

30 < n <= 60

1.329,99

60 < n <= 120

2.680,60

120< n <= 240

5.361,20

n > 240

10.619,30

4.4.- Hospitals, clíniques i establiments sanitaris fins a 100 llits, centres d’assistència primària,
hospitals de dia fins a 750’00 m2 i geriàtrics: 14.640’20 €.
4.5.- Establiments hotelers en tots el grups, modalitats i categories fins a 400 habitacions:
Núm. Places

€

n <= 50

5.979,80

50 < n <= 100

12.372,00

100< n <= 200

19.589,00

200< n <= 400

24.744,00

4.6.- Establiments d’ús comercial, a partir de 400’00 m2, per superfície ocupada per l'activitat,
en m2:
Sup.

€

400< S<= 800

3.350,75

800< S<= 1500

6.701,50

1500< S<= 2500

13.196,80

2500< S<=3500

24.744,00

S> 3500

32.992,00

5.- ACTIVITATS NO INCLOSES O INNÒCUES
5.1.- Les activitats innòcues no sotmeses als règims legals esmentats en els apartats anteriors,
acreditaran:
A) En el cas que hi hagi instal·lacions sotmeses a projecte per la reglamentació específica, una
taxa de:
360,85 €
B) .- Per a la resta d’activitats, una taxa de:
257,75
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17.- Taxa reguladora de la taxa per la utilització de béns i instal·lacions municipals:
no varia la taxa per la utilització del saló d’actes per als ciutadans empadronats al
municipi, però si s’incrementa per als no empadronats al municipi.
Art. 5.1
1.1.- Utilització del saló d’actes de l’edifici municipal per a la celebració de casaments i
altres cerimònies civils: 200 €
Bonificació del 50% per a totes les persones empadronades al municipi des de fa més
d’1 any.

5.2.- Utilització de la pista poliesportiva:
5.2.1.- Amb utilització del vesturari
5.2.1.1.- Amb il·luminació: 70 €/hora
5.2.1.2.- Sense il·luminació: 40 €/hora
5.2.2.- Sense utilització del vestuari
5.2.2.1.- Amb il·luminació: 50 €/hora
5.2.2.2.- Sense il·luminació: 30 €/hora
Les persones empadronades al municipi tenen una bonificació en la quota del 30 %
Es suprimeixen dues ordenances:
Ordenança núm.- 13.- Taxa sobre conservació i millora de camins
Ordenança núm. 19.- Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general (telefonia mòbil)

NORMATIVA APLICABLE
Article 17 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i
concordants.

PROPOSTA D’ACORDS
PRIMER.-

Aprovar provisionalment les ordenances fiscals que s’incorporen en el
cos del present acord.

SEGON.-

Aquest acord, té caràcter provisional, i s’exposarà al públic pel termini
de trenta dies hàbils. Finalitzada l’exposició pública, i en el cas de que no
s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord, sense necessitat d’acord plenari (article 17.3 del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals), i es publicarà en forma
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reglamentària per a la seva entrada en vigor. En cas de presentar-se
reclamacions seran resoltes pel Ple de l’Ajuntament.

TORN DE PARAULES
Seguidament pren la paraula a la Sra. Ana Pareja, Regidora d’Hisenda, la qual
manifesta que es proposa al modificació la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2015
Atès que l’IPC interanual és pròxim a zero, les noves ordenances solament incrementen
puntualment o incorporen alguns imports, essent l’aspecte més destacat d’acord acord la
reducció per segon any consecutiu del tipus de l’IBI urbà, en un nou 5%. Aquesta
mesura farà possible reduir un any més la quantitat a pagar pels ciutadans de l’Albiol en
impostos al municipi.
Seguidament passa a detallar les modificacions proposades:
- IMPOSTOS
 Es redueix l’IBI urbà en un 5% per segon any consecutiu, restant els tipus de la següent
forma:
ANY
Tipus Ajuntament
2013

0,69 %

2014

0,65 %

2015

0,6175 %

 En relació a l’impost sobre construccions (ICO), i atès que aquestes sol·licitud
requereixen informes tècnics, s’incrementa el pressupost mínim sobre el qual s’aplica el
càlcul, el qual passa de 600 a 900 €. Amb aquesta modificació es pagarà un mínim de
36,18 €, entre impost i taxa, al sol·licitar un permís d’obres.

-

TAXES
 Taxa pel subministrament d’aigua: s’incrementen els imports en el l’1,3% fixat pel
Departament d’Empresa i Ocupació en el DOGC núm. 6581 de 13-3-2014.
Així mateix s’aprova reduir la taxa corresponent al comptador d’aigua, la qual passa de
131,90 € a 96,50 €. També es redueixen els drets municipals per la connexió a la xarxa
d’aigua, la qual passa de 791,47 € a 350 €. Així mateix es fixa l’import dels treballs
d’instal·lació del comptador (63 €) i es fa constar l’import de la fiança de l’institut
català del sòl corresponent a les connexions d’aigua (12,02 €)
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 Taxa per expedició de documents:
S’incorpora per la tramitació de l’expedient d’activitats innòcues per expedients de
canvi de titularitat. En aquest cas ja existia i pel mateix import, però s’especifica amb
detall aquest supòsit, perquè quedi més clar
 Taxa d’escombraries: S’incrementa l’1,5% l’import de la taxa per als establiments de
restauració, passant de 3.368,30 € a 3.418 €/any
 Es modifica el text de l’ordenança núm. 15, atenent els canvis legislatius, a fer
efectiva en el cas d’altes d’activitats al nostre municipi.
S’introdueix en la mateixa una bonificació del 20% de l’import a pagar, amb l’objectiu
de bonificar aquelles persones que realitzen noves activitats d’autoocupació i que
donen d’alta activitats innòcues al municipi.
 En l’ordenança núm. 17 es bonifica en el 50% la quota a pagar pels ciutadans que
porten més d’1 any empadronats al municipi a per la utilització dels salons d’actes.
També passa a regular-se l’import a pagar per la utilització de la pista poliesportiva,
que variarà segons si s’usen també els vestuaris i la il·luminació. En aquest cas també
es preveu una bonificació per als ciutadans empadronats al municipi.
Finalment comentar que es suprimeixen dues ordenances fiscals:
- L’ordenança sobre conservació i millora de camins, que es tracta d’una ordenança que
no s’ha cobrat mai
- L’ordenança per aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de
telefonia mòbil, perquè les empreses de telefonia van recórrer en contra de
l’aprovació d’aquestes ordenances proposades per la Diputació de Tarragona i
aprovades pels ajuntaments i els tribunals els han donat la raó en relació a que no
corresponen.
D’altra banda, es modifica el redactat d’alguns articles, a fi de millorar el seu redactat
TORN DE PARAULES
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez, portaveu de CiU, el qual manifesta que en
relació a l’IBI, que la proposta d’acord diu: “s’acorda rebaixar per segon any consecutiu el tipus
d’IBI urbà un 5%, passant d’un tipus total del 0,679% al tipus del 0,6175%” i que la diferència
entre els dos tipus es superior al 5%.
L’Alcalde aclareix que es evident que hi ha un error en el coeficient de l’any 2014, que es
corregirà i que la proposta d’acord és la rebaixa del 5% en relació al tipus del 2013. Es
comprovarà quin és el tipus correcte. Un cop comprovat es fa constar que hi ha hagut un error
material en la proposta d’acord i que correspon que digui la proposta d’acord: “s’acorda
rebaixar per segon any consecutiu el tipus d’IBI urbà un 5%, passant d’un tipus total del 0,65%
al tipus del 0,6175%”, essent correcta la informació facilitada per la Regidora d’Hisenda.
A continuació es relacionen els imports corresponents a la utilització de la pista poliesportiva,
amb il·luminació, que són els següents: amb utilització de vestuari: 70 €/h. Sense utilització de
vestuari: 50 €/hora.
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El Sr. Rodríguez manifesta també en relació a la baixa del 5% de l’IBI que a començament de
mandat el coeficient de l’IBI era del 0,49, passant a ser per al 2015 del 0,6175%. En tres anys
l’IBI s’ha incrementat un 40%. Considera que aquesta és una pujada excessiva, per aquest
període, i considera que no es una bona solució per quadrar els pressupostos incrementar els
impostos al ciutadà
L’Alcaldia manifesta que l’IBI és un dels principals ingressos del municipi. La Generalitat de
Catalunya deu al municipi 190.000 €, incomplint compromisos de pagament que té amb
aquest ajuntament. Amb motiu de la situació econòmica actual es realitzen ja actuacions no
molt grans, com l’adequació de la Plaça de Sant Antoni. Si la Generalitat no compleix
l’ajuntament té majors dificultats, essent necessari donar els serveis als ciutadans. El
pressupost de la corporació ha passat de 1.200.000 €a 550.000 €. Part dels ingressos han de
sortir dels impostos, ja que a banda dels diners, sempre amb retard, que ens fa arribar la
Generalitat i l’Estat no es compta amb altres fonts importants d’ingressos.
L’Alcalde remarca que aquest equip de govern realitza una despesa molt controlada. Part dels
ingressos han de sortir dels ciutadans que viuen al municipi. Remarca també que el Sr.
Rodríguez, portaveu del grup municipal de CiU no realitza mai,cap altra proposta en relació a
possibles ingressos del municipi.
El Sr. Rodríguez comenta també que s’ha rebaixat l’import corresponent a les connexions
d’aigua. Entén que mentre duri la situació actual per la qual no es pot donar cap llicència
d’obres per a la construcció de nous habitatges a Masies Catalanes es adequat ajustar el cost
de les connexions, atès que farà referència bàsicament a connexions provisionals.
El Sr. Josep Golorons intervé explicant que l’actual situació ocasionada per la sentència judicial
podria canviar si es flexibilitzés la llei. S’ha parlat a nivell polític amb diversos departaments de
la Generalitat. D’altra banda aclareix que l’increment de l’IBI durant els anys esmentats és del
22% (del 0,49 al 0,6175%) i no del 40 com ha manifestat el Sr. Rodríguez. Ajuntaments com
l’Albiol, que no tenen polígon industrial, en aquests moments han de recórrer a l’IBI, el qual la
llei estableix que pot anar del 0,4 a l’1’1; no essent l’Albiol un municipi amb un tipus alt
(0,6175%).

Acabades les intervencions i sotmès a votació aquest punt contingut en l’ordre del dia,
s’aprova per majoria amb els 4 vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP
GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO i JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, i els 3 vots en
contra dels senyors DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS, IGNASI BATLLE CARAVACA i ISABEL GONZALEZ
CONTERO

5.- Proposta d’acord d’aprovació d’adhesió a l’anomena’t “Pacte d’Alcaldes/esses” per a
reduir l’escalfament global
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Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació dels
assistents la següent proposta d’acord:

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de
les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita
contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes
amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha
considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal
recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de l’Albiol té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per
a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de
fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la
UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any
2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també
vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals
per respondre als efectes del canvi climàtic.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de l’Albiol fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent
per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un
pla local per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables; .
Segon.- L’Ajuntament de l’Albiol es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia
Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es
disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte a les
comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica.
Tercer.- Així mateix, l’esmenta’t PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures d’adaptació
prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un ordre de prioritats.
Quart.- L’Ajuntament de l’Albiol es compromet també a elaborar un informe biennal per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les
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fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri
oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Cinquè.- Facultar l'alcalde/alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Sisè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer possible les tasques
de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al seu temps ho
comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes del model
establert).

Acabades les intervencions i sotmès a votació aquest punt contingut en l’ordre del dia,
s’aprova per unanimitat, amb els vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO
SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN
FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS, IGNASI BATLLE
CARAVACA i ISABEL GONZALEZ CONTERO

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL BAX CAMP I L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
PER DESENVOLUPAR EL PROGRAMA “JOVES AMB TALENT A LA
COMARCA DEL BAIX CAMP”
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcalde sotmet a votació
dels assistents la següent proposta d’acord:
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp s’aprova la
proposta de conveni amb determinats ajuntaments de la comarca per regular l’adhesió
al projecte Joves amb talent al Baix Camp.
L’objectiu de dit conveni és promoure el retorn dels joves al medi rural per generar
nova activitat econòmica.
FONAMENTS DE DRET
Resulten aplicables l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; l’article 53 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

PROPOSTA D’ACORDS
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PRIMER.-

APROVAR l’adhesió al conveni entre el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’ajuntament de l’Albiol per desenvolupar el programa “Joves amb talent
a la comarca del Baix Camp”

SEGON.-

COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp i procedir
a la signatura del conveni.

TORN DE PARAULES
El Sr. Josep Golorons, portaveu del PSC, manifesta que s’ha enviat una comunicació
individualitzada per escrit als joves entre 25 i 41 anys informant-los del contingut d’aquest
programa.

Acabades les intervencions i sotmès a votació aquest punt contingut en l’ordre del dia,
s’aprova per unanimitat, amb els vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO
SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN
FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS, IGNASI BATLLE
CARAVACA i ISABEL GONZALEZ CONTERO

7.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Rodríguez, portaveu de CiU, manifesta que el Consell Comarcal del Baix Camp
va celebrar un ple per a donar suport a la consulta el dia 20-9-2014. Vol saber si es va
presentar la mateix moció i quin va ser el sentit de vot del Sr. Andreu Carrasco, com a
conseller comarcal.
El Sr. Andreu Carrasco manifesta que va votar afirmativament a la moció de suport a la
consulta també com a conseller comarcal. Aclareix també que la moció presentada no
incloïa alguns dels paràgrafs de la moció aprovada per l’ajuntament de l’Albiol.
El Sr. Rodríguez pregunta també si l’alcalde de l’ajuntament de l’Albiol o algun regidor
de l’equip de govern va anar a l’acte organitzat per la Generalitat en el qual els alcaldes
entregaven en mà l’aprovació de les mocions de suport a la consulta.
L’alcalde manifesta que tenia un altre compromís aquell dia i que va delegar en l’ACM,
de la qual forma part l’Ajuntament de l’Albiol, l’entrega de l’aprovació de la moció de
suport.
El Sr. Golorons manifesta que es tractava d’una invitació a l’Alcalde, tot i que després
alguns municipis van realitzar delegacions. En l’acte la majoria d’alcaldes anaven amb
la vara. No es passava llista.
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Seguidament el Sr. Ignasi Batlle realitza tres preguntes:
-

En relació a la STSJC sobre la impossibilitat d’edificar, vol saber si s’han realitzat altres
actuacions per a trobar una solució política a l’actual situació.

L’Alcalde respon que es va realitzar un acte en el qual es van explicar totes les
actuacions realitzades per l’Ajuntament. No s’han realitzat altres actuacions atès que no
s’ha tingut l’oportunitat ni el moment oportú per a realitzar-les.
-

En relació a la Ponderosa, com està aquest tema.

L’Alcalde respon que l’advocat ha comunitat que el procediment està seguint el seu
curs. L’Ajuntament ha presentat informes.
-

En relació al programa Leader, del qual inicialment estava exclòs el municipi de l’Albiol,
han fructutificat les accions realitzades?

L’Alcalde comenta que inicialment el municipi no entrava dins els paràmetres.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 17:35 hores, de la qual
s’estén la present Acta que signa el Sr. Alcalde amb mi, la Secretària, que certifico.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

Andreu Carrasco Sardà

Neus Bové Baiget
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